
POZVÁNKA 
 

Slovan Broumov, oddíl kopané ve spolupráci s firmou 
 

JM - SPORT 
 

si Vás dovoluje pozvat na  
 

10. ročník halového turnaje v sálové kopané 

 

SUDETY CUP 2017 
 

JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH TURNAJŮ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
 

Turnaj SUDETY cup  je pokračovatelem velmi známého a oblíbeného 

turnaje LoMa cup, který by tento rok vstupoval do 22. ročníku. 
 

TERMÍN TURNAJE  - 28.12.2017  – 29.12.2017 

 

Čas:  ranní skupina od 7.30 hod – 13.30 hod 

odpolední skupina od 13.30 hod – 19.30 hod 

 

Startovné:  1600 Kč plaťte složenkou, nebo převodem a do zprávy pro příjemce 

napište název družstva a telefon. Startovné zahrnuje pronájem haly, odměna 

rozhodčím, nákup cen, náklady na organizaci.  
 

Pravidla:  Specifická 4+1, max. 13 hráčů, upřesnění na místě 
 

Hrací systém: Max. 30 družstev bude rozděleno do 6 skupin po 5-ti týmech. 

3 skupiny se odehrají dopoledne a 3 odpoledne (budeme informovat telefonicky, 

nebo e- mailem).  
 

Obuv, dresy: Obuv sálová s bílou podrážkou, dresy jednotné s čísly. Míč sálový     

( bez odskoku) č. 3. 
 

Rozhodčí:  A třída (Náchod)                                                      
 

Přihlášky:  Uzávěrka  přihlášek je 23. 12. 2017 

Startovné zasílejte složenkou typu C na adresu JM- sport, Jiří Martinec, Mírové 

náměstí 97, 55001 Broumov, popř. převodem na účet  

43-4632830297/0100, v. s. tel. číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu, 

přihlášky e- mailem: martinec.sport@seznam.cz nebo vejplatovi@seznam.cz 

mailto:martinec.sport@seznam.cz
mailto:vejplatovi@seznam.cz


 

Bližší informace  :  Bližší informace Vám podá Jiří Vejplata Martinec                 

tel.731 151 690  

www.jm-sport.cz   

 

Občerstvení: přímo v hale, dále pak v nedalekých restauracích.  

 

Ubytování : Noclehy si zajišťuje každý tým samostatně! Na požádání Vám zašlu 

kontakty na městskou ubytovnu, ubytování v soukromí, popř. ubytování 

hotelového typu. 
 

 

Poháry a hodnotné ceny pro 10 nejlepších týmů.        

Ostatní zúčastněná družstva si odvezou pamětní pohár a 

cenu od pivovaru Opat a Primátor.  

Ceny též pro nejlepšího střelce, hráče a brankaře. 
 

Kdo vyhraje 10. ročník SUDETY CUPU a získá tak 

skalp jednoho z nejstarších turnajů v KH kraji !!! 
Neváhejte s přihláškami, protože jak se říká 

„ KDO DŘÍVE PŘIJDE, TEN  DŘÍVE  MELE!!!“ 
 

www.jm-sport.cz 

 
Mediálními partnery toho turnaje jsou : 

NAŠE BROUMOVSKO 
Nezávislý zpravodajský server o dění z Broumovska a okolí. 

www.nase.broumovsko.cz 

BROUMOVSKÉ NOVINY 
www.broumovske.noviny.cz 

FOTBAL V KRAJI 
www.fotbalvkraji.cz 

 

 TUTO AKCI FINANČNÉ PODPOŘILO MĚSTO BROUMOV 

www.broumov.net 
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